
ÖZGÜRLÜK 2: GERÇEK, ÖZGÜRLÜKTÜR

‘OĞUL’ SİZİ ÖZGÜR KILAR

Geçen oturumun sonunda özgürlük diye adlandırdığımız şeylere
bakmıştık.

Yuhanna 8:36’da, “Oğul sizi özgür
kılarsa gerçekten özgür olursunuz”

deniyor.

• Gerçekten özgür olmak sizce ne demek? Neden İsa böyle
söyledi sizce? Biraz konuşalım.

FİLİN ZİNCİRİ

Geçenlerde bir hikaye duydum. Madem beni biraz daha tanımak
istiyorsun, sana dürüstçe kendimi açayım. Benden kaçacaksın,
biliyorum, hep kaçarlar… Olsun.

Hindistan’da filleri yetiştirmek için, onları küçücükken kalın bir
zincirle bir kazığa bağlarlarmış. Tabii bu yavru filin bu zinciri
koparabilmesi, kırabilmesi ya da kazığı söküp atabilmesi mümkün
değildir. Küçük fil önceleri bundan kurtulmak için tüm gücüyle
uğraşır, defalarca dener ama sonucu değiştiremez, özgürlüğüne
kavuşamaz. Yıllar geçer, fil kocaman olur. Bağlı olduğu kazığın ve
zincirin onlarca katına gücü yetebilir artık. Ama fil asla böyle bir
girişimde bulunmaz.
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Bana sordun ya, yapabilirsin, neden yapmıyorsun diye işte bundan.
İsteklerim, hedeflerim, beklentilerim… Gelecekle ilgili korkum,
başarısızlıktan korkum… Bunların çoğu aslında normalde insanları
ileri taşıyan birer el. Ama beni kıskıvrak kavrıyorlar. Önümde yıllar
var belki ama bazen ardımda bıraktıklarım beni yakalıyor. Bilmediğim
bir dönemde beni biçimlendirmiş bu eller, duvara çarpmışlar. Şimdi
de istediklerini yapabiliyorlar bende. Doğru olmadığını, gerçek
olmadığını biliyorum, zaman zaman fark ediyorum ama sonunda hep
böyleymiş gibi geliyor. Zincir çok sağlam, orada duruyor. Belki de
ben hiç büyümedim, belki zincirler senin düşündüğünden daha güçlü.
Belki de kabul etmek lazım, insanlar haklı, ben adam olmam. Çünkü
hikayedeki filim ben, zincirlerim var.

Bu hikayeyi düşünerek şu soruları birlikte cevaplandıralım:

• Hikayedeki kişinin içinde bulunduğu durumla ilgili neler
düşünüyorsunuz? Biraz konuşalım.

• Bazen kendimizle veya içinde bulunduğumuz durumlarla ilgili
yalanlara inanmaya devam etmek gerçekle yüzleşmekten
neden daha kolaydır? Grubumuzda konuşalım.
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GERÇEK ÖZGÜR KILACAK

Hayatınızda bir şeyleri değiştirmeden önce gerçeği öğrenmek neden
gereklidir? Çünkü yaşamınızda sizi baltalayan her alışkanlığın
arkasında inandığınız bir yalan bulunmaktadır. Televizyonda
duyduklarınız veya kitaplarda okuduklarınız her zaman size yardımcı
olmayabilir, çünkü gerçek olmayabilirler. Fakat Tanrı Sözü seni her
zaman yaşamının gerçek amacına döndürecek ve Tanrı yolunda
kalmanızı sağlayacaktır. Bu gerçek canımızı, hayatımızı kurtarır,
çünkü sadece gerçek bizi her zaman özgür kılar. İsa, “Yol, gerçek ve
yaşam Ben’im” demiştir (Yu.14:6). Bu yüzden gerçeğin kaynağı Tanrı
Sözü’nden her gün beslenmek çok önemlidir. Yaşamının temellerini
yalanların, yanlış bakış açılarının ve aldanmaların üzerine kurdukça
asla değişemezsin. Fakat gerçekle yüzleşip gerçeğe karşılık
verdiğinde yaşamındaki değişiklikleri görmeye başlayacaksın.

Bu gerçeklerden biri Tanrı’nın beni sonsuz sevgiyle sevdiğidir. “Ona
uzaktan görünüp şöyle dedim: Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim, bu
nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.” der yüce Rab (Yer. 31:3).
“Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için
öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki
biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor:
Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi O’nun
kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından
kurtulacağımız çok daha kesindir.” (Rom. 5:6-9) “Tanrı’yı biz sevmiş
değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban
olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.” (1Yu. 4:10)

• Tanrı’nın sizi ayrı ayrı, her birinizi özel olarak sevdiğini bilmek,
sizi hangi yalanlardan özgür kılabilir? Biraz konuşalım.
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Gerçeklerden en önemlilerden biri de, günahlarımızla ilgili olanıdır.
İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi sayesinde günahın mahkumiyetinden
özgür kılındık. “Böylece Mesih İsa′ya ait olanlara artık hiçbir
mahkûmiyet yoktur. Çünkü yaşam veren Ruh′un yasası, Mesih İsa
sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.” (Rom.
8:1-2). Yani Tanrı’nın çocukları olarak artık günaha köle de değiliz.
Günah, doğru olan şeyi bilip de yapmamaktır, diye tanımlar Kutsal
Kitap. Ne kadar geniş bir tanım! Ancak, yine bizim özgürlüğümüzle
ilişkilidir. Bile bile doğru olmayan şeyleri yapmak hem kendimize hem
başkalarına zarar verir; eninde sonunda. Bu zarardan ya etkilenen
kişi oluruz ya başkaları etkilenir. Sonucunda o özlem duyduğumuz
özgürlüğü bozan bir etkisi olur.

• Günaha köle olmadığımızı Tanrı söylüyor, ancak günah
işlemeye devam ediyoruz. Günah işlemekten özgür değil miyiz?
Biraz konuşalım bu konuda.

Lütuf istiyoruz ama Rab’bin sözlerini ciddiye almıyoruz, beklediğimiz
lütfu görmeyince üzülüp öfkeleniyoruz. Sevgi saygı istiyoruz ama
başkalarına kendi canımız nasıl isterse öyle davranıyoruz, karşılığında
birliğin bereketlerinden yoksun kalınca yine üzülüyoruz. Başarı
istiyoruz, bu uğurda iyi olmayan yolları bile seçtikten sonra başarıyı
elde etsek bile sevincine doyamıyoruz. Kendimizi her seferinde bir
yalana inandırıp gerçeği yok sayıyoruz, sonra beklediğimiz
sonuçlarımızı alamamaktan yakınıyoruz. Oysa bu yalanlardır bizi tüm
iyilikleri özgürce doyasıya yaşamaktan alıkoyan. Rab Kayin’e, “Doğru
olanı yapsan, seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan,
günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın.”
demişti (Yar. 4:7). Her zaman seçeneğimiz vardır ve Rab’bin bizdeki
Ruhu sayesinde egemen olma gücümüz de vardır. Romalılar
6:12-14’te şöyle denir: “Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için
günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin.
Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın.
Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı’ya adayın; bedeninizin
üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı’ya sunun. Günah size egemen
olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa’nın yönetimi altında değil, Tanrı’nın
lütfu altındasınız.”
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YAŞAMDAN KESİTLER

Kendimizi bağlı tuttuğumuz ne varsa bizi özgürlüğümüzden
alıkoyuyor. Bu konuda birkaç örneğe baktıktan sonra her örnek için şu
soruları birlikte cevaplandıralım:

1. Bu durumlar içinde kişilerin inandıkları yalanlar neler olabilir?
2. Bu yalanlar bu kişinin özgürlüğünü hangi yönlerden

kısıtlamaktadır?
3. Bu yalanların tersine sizce bu durumdaki gerçek nedir veya

nelerdir?

• Özgür okulda arkadaşlarının
arasında sevilen ve popüler bir gençtir.
Arkadaşları hep birlikte sohbet
ederlerken ertesi gün için okulu kırıp
bir şeyler yapalım diye karar verirler.
Özgür doğru olmayan bir şey yapmak
istemese de arkadaşları tarafından da
dışlanmak istemez.

• Banu

Tanrı’nın son zamanlar kendisine sanki
engeller koyduğunu görür. Mezun
olduğundan beri iş başvurularının
hiçbirinden cevap gelmemiştir. Gitmeyi
düşündüğü kurs kapanır. Görüşmeye
çalıştığı arkadaşlarının işi çıkar. Biraz
daha okumaya vaktim var diye düşünür

ki gözlerinde bir hastalık çıkar, doktor bir süre yoğun okumalardan
kaçınması gerektiğini söyler. Nereye elini atsa sanki kurur. Tanrı onu
bereketlemiyor gibidir…
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• Faik kendine ‘Bir daha asla’ diye ne
için söz verdiyse arkasında durmuştur.
O bir kere ‘asla’ dediyse ölse geri
dönmez sözünden! ‘Hiç kimse’, ‘hiçbir
şey’, kendi ne kadar pişman olsa da
onu bu sözlerinden caydıramaz!

• Merve
birkaç
yıldır ailesinden gizli sigara
içmektedir. Birkaç kez bırakmaya
çalışmasına rağmen başarısız
olmuştur. Şimdi de bırakamayacağına
inanmış, boşuna denememesinin daha
doğru olduğuna karar vermiştir.

• Kerim bir süredir görüştüğü kız
arkadaşıyla arasında Rab’be yaraşır
bir ilişki sürdürmeye gayret
etmektedir. Ancak bu gayretin çok da
gerekli olup olmadığı konusunda son
zamanlarda duyduğu, okuduğu bir
sürü şey kafasını karıştırmaktadır.
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ZİNCİRLER TUTSAK EDEMEZ

Filipililer 4:4-7 ayetlerini hatırlamak için birimiz yüksek sesle okusun.

Pavlus bu ayetleri yazarken hapisteydi (Flp. 1:12-14). Ayakları kütüğe
zincirliydi. Bu “tutsaklık” içindeyken biz dışarda bulunan “özgürlere”
her durumda sevinmemizi söylüyor. Buna göre aşağıdaki soruları
birlikte cevaplandıralım:

• İçerde zincirler içinde bulunan Pavlus’un yüreğini özgür kılan
şey neydi?

• Koşullardan bağımsız olarak özgür olduğumuzu nasıl
hissedebiliriz sizce? Aramızda konuşalım.

UYGULAMA

• Gerçeğin özgürlüğünü elimizden almaya çalışan hangi yalanlar
bizim hayatımızı şekillendiriyor? Birlikte biraz konuşalım.

İstersek birbirimiz için bu konularda dua edebiliriz. Herkesle
paylaşmak istemediğimiz şeyler varsa bunları bir yere not edelim
şimdi ve yine de mutlaka güvendiğimiz biriyle paylaşıp bunlar
üzerinde dua edelim.

Ayrılmadan önce, ayrıca her birimiz Tanrı Sözü’nde her gün daha
fazla zaman geçirebilmek için değiştirmeniz gereken alışkanlıkları
düşünelim ve önceliklerimizi bir kağıda yazalım, bunları sıralayıp
planlarımızı yeniden düzenleyelim.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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• Bu dersten öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle, kendi
çiziminizle, hatta kendi şiirinizle ifade edebilirsiniz.

Resimlerin telif hakkı: Shutterstock (www.shutterstock.com) veya kamu malı.

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik
üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh

olan Rab sayesinde oluyor. 2.Ko.3:18
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